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Arbeidsgruppens forslag – til offentliggjøring på 

hjemmesiden 

 

Kommunestyrets arbeidsgruppe består av:   

 Hans Høistad, Ap 

 Tormod Rognlien, Ap 

 Anette Musdalslien, Sp 

 Marie Louise Lörken, Felleslista 

 Odd Steinar Bækken; Bygdalista 

 

Bakgrunn:  

Regjeringen har følgende mål for kommunereformen:  

• Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne 

• Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

• Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 

• Styrket lokaldemokrati 

Fylkesmannen forventer at det blir gjort en vurdering av hvorvidt kommunen, gjennom en ny 

kommune eller på egen hånd, er i stand til å løse lovpålagte oppgaver og håndtere 

utfordringene den står overfor - i dag og 20-30 år fram i tid.  

 

---- 

 

1. En av forventningene til kommunene er at de må ha gjennomført en bredt 

forankret og grundig prosess med sine nabokommuner.  

Svar vedtatt i kommunestyret i forbindelse med behandling av sluttrapporten: 

Sluttrapporten for kommunereformprosessen mellom Gausdal, Lillehammer, Ringebu og 

Øyer inngår som en del av svaret til Fylkesmannen, og den viser at Gausdal kommune har 

gjennomført en bredt forankret og grundig prosess med sine nabokommuner.  

 

2. Hvordan sikrer kommunen rekruttering av tilstrekkelig arbeidskraft med riktig 

kompetanse innenfor de ulike tjenesteområdene?  

Arbeidsgruppens forslag til svar:  

Kommunen er en svært kompleks kunnskapsbedrift, - med et mangfold av tjenester og 

profesjoner. Ledere og ansatte i kommunen er den viktigste ressursen i arbeidet med å utvikle 

og levere gode tjenester. Gausdal kommunes mål i kommuneplanens samfunnsdel er å ha en 
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organisasjon med fagmiljø som leverer tjenester av god kvalitet med effektiv ressursbruk. 

Om/når kommunene får nye oppgaver og krav må rammene økes.  

Kommunesektoren står overfor store utfordringer i framtiden. De viktigste er blant annet å 

møte den demografiske utviklingen og innbyggernes behov for velferdstjenester. Derfor er det 

nødvendig å rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft. Samtidig må kommunene bidra til 

å fornye tjenestene og arbeidsformene. Det handler om å se og bruke de ansattes potensial 

best mulig. Blant annet må kommunene sørge for lavt sykefravær, heltidskultur og 

medarbeidere som bruker sin kompetanse og blir i jobben. God ledelse er avgjørende for å 

lykkes her. Kommuner må være profesjonelle og attraktive arbeidsgivere. I konkurranse med 

resten av arbeidsmarkedet må vi tiltrekke oss de beste lederne og medarbeiderne. 

Kommunene må ha evne til nytenkning og innovasjon. Da kan tjenestene endres og fornyes i 

takt med innbyggernes behov og framtidige utfordringer i arbeidsmarkedet.  

 

For å sikre tjenestetilbudet og økonomisk handlingsrom må det hele tiden prioriteres og 

effektiviseres. I Gausdal kommunes arbeid med ny arbeidsgiverstrategi ser vi på strategier og 

tiltak for:  

 

- Å rekruttere, utvikle og beholde medarbeiderne   

- Kompetansemobilisering, - se og bruke medarbeidernes ressurser/kompetanse i 

tjenesteutviklingen  

- Å bidra til at flere kan og vil jobbe mer (heltidskultur og livsfasebasert arbeidsliv) 

- Omdømme  

- Kultur for samhandling (organisasjonskultur)  

- Ledelse og lederutvikling 

- Innovasjon og nyskaping 

I 2016 er arbeidet med å få utarbeidet kompetanseplan for alle sektorer prioritert. Overordnet 

strategisk kompetanseplan blir lagt fram for folkevalgt organ. 

Vi er sårbare innen små, spesialiserte tjenester, og har ikke robuste nok kompetansemiljø 

innen alle tjenester. Gausdal kommunes strategi er flere, nye, interkommunale samarbeid. Og 

flere kan videreutvikles, som bl.a. samarbeidet vi har i Helseregion Sør-Gudbrandsdal.  

 

3. Hvordan sikrer kommunen at det er en sammenheng mellom demografisk 

utvikling og utvikling av tjenestetilbud? 

Arbeidsgruppens forslag til svar:  

Gausdal kommune er svært oppmerksom på de demografiske utfordringene vi har, som 

sammenholdt med mindre økonomisk handlingsrom, utfordrer oss. Vi legger til rette for 

tilflytting, med fokus på aktiv næringsutvikling, boliger, skoler og fritidstilbud. Dette må vi 

fortsette med. Når det gjelder flyktninger, iverksettes tiltak for god integrering, herunder å 

skaffe arbeidsplasser og få dem til å bli i bygda. Det bør etableres regionale samarbeider med 

tanke på koordinering og språkopplæring. 
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God planlegging, god økonomistyring, innovasjon og nyskaping er sentrale stikkord.  

Kommuneplanens samfunnsdel retter oppmerksomheten inn mot tidlig innsats, forebygging 

og mestring. Og peker spesielt på samarbeid og behov for samhandling for å møte 

utfordringene.   

To pågående prosesser nå er omsorgsplanlegging og plan for bosetting og god integrering av 

flyktninger. Innen omsorgsplanlegging er økt bruk av velferdsteknologi og 

hverdagsrehabilitering viktige tiltak for utvikling av tjenestene.   

I Lillehammer-regionen har interkommunalt samarbeid siden 2003 vært et strategisk valg for 

å oppnå:  

- Gevinstrealisering 

- Større fagmiljø for å løse samfunnsoppgaver  

- Større fagmiljø for å redusere sårbarhet 

- Større fagmiljø for rekruttering  

- Håndtere sentrale føringer: for eksempel samhandlingsreformen 

Der kommunen er for liten til å ivareta sårbare tjenester, bør det etableres interkommunale 

samarbeider.  En konsekvens av dette kan være mindre grad av eierskapskontroll, men de 

etablerte samarbeider fungerer godt.   

 

I tillegg til å utvikle interkommunalt samarbeid må vi vurdere mer kjøp av tjenester fra private 

aktører. Dette gjelder ikke de større tjenesteområdene (det er et politisk valg), men innenfor 

helt spesielle områder som gjelder en eller to innbyggere med sammensatte diagnoser. Private 

aktører kan ha fagmiljø og spisskompetanse som vi aldri vil klare å bygge opp/ opprettholde 

på alle de spesialiserte områdene. For eksempel for innbyggere med kombinasjonen 

demens/psykiske lidelser.  

En del av de tjenestene vi kjøper i dag er innenfor teknisk fagområde, og da særlig innen 

planlegging og reguleringssaker. Her er det mange krav til utredninger og dokumentasjon. 

Denne type kompetanse er vi for små til å ha selv. Her må vi basere oss på enten kjøp av 

tjenester fra private aktører, og/eller interkommunalt samarbeid.  

Når det gjelder fremtidens utfordringer innenfor helse og omsorg, så må det etableres 

tjenestetilbud for å ivareta innbyggernes behov. Dette vil blant annet innebære tiltak i 

hjemmet, heldøgns omsorgsplasser, velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering. Langsiktig 

planlegging med fokus på tilpasninger i hjemmet blir viktig, der det bør vurderes om 

kommunen kan gi et økonomisk tilskudd eller rimelig låneordning til nødvendige 

ombygginger av bolig for at man kan bo hjemme lenger.  

 

4. Hvordan sikrer kommunen habilitet og troverdighet i egen saksbehandling?  

Arbeidsgruppens forslag til svar:  

Kommunene utøver myndighet innenfor en rekke områder. De prinsipielle avklaringene 

gjøres av kommunestyret. Kommunestyret delegerer myndighet til andre folkevalgte utvalg 
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og rådmannen. Rapporteringsrutiner er utviklet. Myndighetsrollen må utøves ut fra et faglig 

og politisk skjønn innenfor de rammene lovgivningen setter. Det er viktig å ta hensyn til 

likebehandling og innbyggernes rettssikkerhet. Målet om utjevning og likeverdige tjenester 

mellom innbyggerne og mellom geografiske områder er viktig i organiseringen av 

velferdssamfunnet. Begrepet likeverd innebærer ikke like tjenester med samme form, innhold 

og omfang i alle kommuner. Men kommunene skal ha mulighet til å tilby helsetjenester, 

undervisningstjenester og annet som på en best mulig måte kan tilpasses den enkeltes behov 

Det forutsetter at de folkevalgte og tjenesteutøverne er i stand til å bruke tid og skjønn. 

Kompetente ansatte, gode rutiner og prosedyrer er viktig. Fokus på internkontroll, etiske 

retningslinjer, god folkevalgtopplæring og opplæring av nyansatte er en del av det.  

Etikk arbeid handler i praksis om å sikre følgende prinsipper i alle kommunens relasjoner – 

innbyggere, tjenestemottakere, leverandører; 

- Krav om rettsikkerhet og likebehandling  

- Krav om upartiskhet og integritet i saksbehandlingen 

Høy etisk standard kan oppnås gjennom et kontinuerlig fokus på struktur og kultur 

I Lillehammer-regionen har vi også interkommunalt samarbeid for å sikre «kontroll av 

hverandre», - det vil si der myndighets-utøvelsen utføres av en eller to i hver kommune. For 

eksempel innen vederlagsbetaling.  

 

5. Hvordan vil kommunen bidra til en helhetlig og samordnet arealforvaltning og 

samfunnsutvikling i egen region?  

Arbeidsgruppens forslag til svar:  

Kommunen har god evne til å ta ansvar og forvalte samfunnets forpliktelser overfor 

innbyggerne. Kommunen tilpasser tjenestene til lokale behov.  

Klimaspørsmål er sentralt uansett om kommunene er store eller små.  Teknologiske løsninger 

er like viktige som kommunegrenser. Vi må forholde oss til statlige styringssignal, herunder 

bærekraftig areal- og samfunnsutvikling.    

 

Kommunens ansvar er knyttet til kunnskap om lokale forhold. For at denne kunnskapen skal 

kunne brukes, må kommunen ha reell mulighet til selvstendig prioritering. 

Kommunens rolle som samfunnsutvikler handler blant annet om langsiktig arealbruk og 

utbygging. Det dreier seg om utbygging av infrastruktur, steds- og sentrumsutvikling, 

næringsutvikling og miljø. Kommunen har også ansvar for oppvekstsvilkår, grunnskole og 

folkehelse i videste forstand.  

 

Kommunestyret vedtar planer og andre tiltak som skaper en helhetlig utvikling av 

lokalsamfunnet og gode levekår for innbyggerne. Det er kommunestyret som er ansvarlig for 
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arealet innenfor kommunens grenser. Flere særlover stiller krav som kommunestyret må ta 

hensyn til.  

 

De 3 kommunene i Lillehammerregionen har relativt nye kommuneplaner. Kommuneplanens 

samfunnsdel for Gausdal for perioden 2014-2016 ble vedtatt i mai 2014. 

 

I Lillehammerregionen har vi et felles kapittel i hver vår planstrategi om interkommunalt 

planbehov. Som følge av det ble det i 2014 utarbeidet en felles landbruksplan og felles 

næringsplan.  Vi samarbeider godt om Byregionprogrammet, mellom 12 kommuner i 

Gudbrandsdalen. 2 satsingsområder er valgt: 1. Fritidsbebyggelse 2. Innovasjonsnettverk. 

I arbeidet med ny kommunal planstrategi for perioden 2017-2019 har rådmennene i de 3 

kommunene i Lillehammer-regionen laget et forslag til felles kapittel om interkommunalt 

planbehov. Planstrategien vedtas av kommunestyrene i løpet av 2016.    

 

Kommunene i Lillehammer-regionen er et felles bo- og arbeidsmarked, og Gausdal kommune 

vil bidra med sine ressurser i interkommunalt samarbeid. Kommunene kan dra veksler på 

hverandres styrker.  

 

Ulikheten i kommunene er en styrke for Lillehammer-regionen, - som ulike typer 

næringsareal, arbeidsplasser og ulik typer boområder. Det er viktig med boområder i 

tilknytning til gang og sykkelstier, servicetilbud og kollektivtilbud.  

 

For regionens utvikling er det en forutsetning nå at vi planlegger mer sammen, herunder om 

befolkningsutvikling, arealplaner og helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyser.  

 

Gausdals satsing på næringsutvikling kan føre til flere arbeidsplasser i Gausdal, og det er til 

beste også for regionen. Flere interkommunale samarbeid innen for eksempel tekniske 

tjenester bør vurderes.  

 

 

6. Hvordan sikrer kommunen at IKS-er og interkommunale samarbeid er 

underlagt politisk styring?  

Arbeidsgruppens forslag til svar:   

Kommunene har stor frihet til å organisere virksomheten slik de finner det hensiktsmessig. 

Enten gjennom egen driftsorganisasjon, etablere selvstendige rettssubjekter eller kjøp av 

tjenester.  Det er kommunestyret som har det overordnede ansvaret for oppgaveløsningen, 

uavhengig av hvordan virksomheten er organisert.  

Kommunene i Lillehammer-regionen har mange samarbeid som er bygd opp over tid. Vi har 

etablerte rutiner for styring, økonomiplanlegging og rapportering. Samarbeidene er i hovedsak 

regulert gjennom vedtekter, samarbeidsavtaler og leveranseavtaler, - litt avhengig av hva slags 

organisasjonsform for samarbeidet som er vedtatt. Ved behov for justeringer (vesentlige) blir 

det utarbeidet saker for kommunestyrene.  
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Kommunene har en felles eierskapspolitikk – vedtatt i kommunestyrene, og rutiner for 

utarbeidelse av eiermeldinger for hvert enkelt selskap. Disse behandles også i 

kommunestyrene.  

Tilstrekkelig kapasitet og relevant kompetanse i administrasjonen er en avgjørende faktor for 

å kunne utarbeide gode beslutningsgrunnlag for de folkevalgte. Dette innebærer blant annet å 

sikre at de folkevalgte får reell mulighet og gode redskaper til å drive politisk arbeid lokalt, 

planlegge og utvikle kommunen og ivareta både styring og kontroll av den kommunale 

virksomheten, herunder eierstyring av interkommunale selskaper og aksjeselskaper, 

samarbeidsavtaler og andre avtaler.  

 

En større kommune vil medføre større administrativ kapasitet og bredere kompetanse, men så 

lenge vi er 3 kommuner i de fleste samarbeidene gjelder det å ha gode systemer og utnytte 

etablerte møtearenaer. Rådmennene i de 3 kommunene har møte en halv dag hver måned.   

 

En av rapportene fra kommunereformen omhandler interkommunalt samarbeid, inkludert en 

oversikt over samarbeid og organisasjonsform.  

Det er mange positive sider ved å styrke samarbeid på tvers av etablerte grenser. Samarbeid 

kan gi gevinster samlet sett, men det er også utfordringer. For eksempel knyttet til en 

konkurransesituasjon om tilflyttere, kompetanse og arbeidsplasser. Når det er en intensjon om 

å samarbeide om store samfunnsutviklingsspørsmål vil ofte resultatene først bli synlige på 

lang sikt.  

Vi må derfor satse på flere interkommunale løsninger for å effektivisere, redusere sårbarhet, 

sikre faglighet og solide fagmiljø. Kommunestyret i Gausdal har gjennom strategiplanen 

(kommuneplanens handlingsdel) 2016-2019 valgt det som strategi. Vi er avhengig av at de 

andre kommunene i Lillehammer-regionen ønsker det samme, både politisk og administrativt. 

Å bygge opp, utvikle og videreutvikle interkommunalt samarbeid krever fokus, god styring og 

ledelse.  

 

 

7. Hvordan sikrer kommunen langsiktig økonomisk styring?  

Effektivitet handler om at kommunene på best mulig måte kan svare på krav som kommer fra 

innbyggerne. Effektivitet handler også om å få mest mulig ut av hver krone på alle 

tjenesteområder. I et rammefinansiert system har kommunene ansvar for egen ressursbruk. 

Dermed har de også et insentiv til å holde kostnadene nede.  

Det finansielle ansvarsprinsippet innebærer at det forvaltningsnivået som er tillagt ansvar for 

en oppgave, også har ansvar for å finansiere løsningen av denne oppgaven. 

Alle kommuner må forholde seg til finansforskriften. Der står det at det er kommunens eget 

ansvar å ha klare og tydelige regler. Forskriften stiller tydelige krav til rapportering til 

kommunestyret, og minst to ganger i året skal det legges fram rapporter for kommunestyret. 
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Økonomi i kommunereformen 

Regjeringen benytter positive økonomiske virkemidler for å legge til rette for overgangen til 

en ny kommune for kommuner som slår seg sammen. De økonomiske virkemidlene gjøres 

gjeldende for kommuner som slår seg sammen i reformperioden, det vil si sammenslåinger 

der det er fattet nasjonale vedtak innen 1.1.2018 (Kilde: Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet). Kommunene som har vært i prosess sammen har vært godt 

orientert om dette.  

 

 

Inntektssystemet 

Regjeringen har lagt opp til en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene.  

Regjeringen har vært tydelig på at gjennomgangen av inntektssystemet vil sees i sammenheng 

med kommunereformen. Slik sett har det vært varslet at det kommer endringer, men det er 

først nå kommunene ser sett hvilket utslag det vil gi i kroner dersom det blir vedtatt i 

Stortinget.  

 

Selv om disse utslagene har vært varslet, burde innretningen på forslag til nytt inntektssystem 

ha vært kjent før. Det var ikke mulig å ta konkret stilling til utslag av nytt inntektssystem på 

det tidspunktet kommunens utredningsarbeid vedørende kommuneøkonomi ble gjort. Det er 

mulig at om utslagene var kjent tidligere ville debatten og de politiske vedtakene ha blitt 

annerledes. I alle fall for kommunene Gausdal og Øyer som taper forholdsvis mye på å være 

«frivillig liten», mens alternativet hadde vært – om en gikk i en kommunesammenslutning, at 

en både beholdt dagens inntekter i 15 + 5 år (det vil si ikke tapt på det nye inntektssystemet) 

og hadde fått overnevnte engangskostnader og reformstøtte. Dette blir store summer. 

 

Som det framgår av Gausdal kommunes strategiplan for 2016-2019 er det betydelige 

utfordringer med å få tilpasset utgiftsnivået til kommunens inntekter. Utfordringen er i 

størrelsesorden 25-30 mill. kr årlig. De grep kommunen kan velge å benytte seg av, i tillegg til 

å redusere driftsutgiftene, er å øke eiendomsskatten samt å bruke av kommunens 

disposisjonsfond. Det er mulig å bruke noe av fond en periode for å få innfaset de nødvendige 

tiltak for å oppnå budsjettbalanse. Dette vil imidlertid redusere kommunens fondsbeholdning 

og gjøre kommunen mer sårbar overfor uforutsette hendelser. Dette vil ha stor betydning for 

kommunens tjenester og kommunen kan ikke drive alle tjenester på samme måte som i dag.  

 

Et forhold som ikke er lagt inn i økonomiplanen er arbeidet med tjenesteutviklingen og 

investeringene som trengs knyttet til bosetting og integrering av flyktninger. Gausdal 

planlegger å ta imot flere flyktninger for bosetting. Et godt integreringsarbeid fordrer 

samarbeid mellom mange og ulike aktører, internt i kommunen og med aktører i nærmiljøet.  I 

mars/april 2016 vil det bli lagt fram en plan for økt bosetting og god integrering.  

 

Gausdal kommune vil i årene fremover være i en omfattende omstilling- og 

omstruktureringsprosess. For å lykkes er kommunen avhengig av vilje og evne til både å 

planlegge økonomisk for årene fremover, og til å gjennomføre nødvendige tiltak.  
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Gausdal kommune har god administrativ kompetanse innen økonomiområdet i dag, men det 

er sårbart.  

 

---- 

Oppsummering  

 

Gausdal kommune har gjennomført en bred kommunereformprosess sammen med 

nabokommuner, med solid politisk forankring og innbyggerinvolvering. Kommunestyret 

vedtok i november 2015 at prosessen avsluttes i denne omgang.   

Gausdal kommune taper på forslaget til nytt inntektssystem. Det utfordrer den økonomiske 

bærekraften, og dermed mulighetene for god samfunns- og tjenesteutvikling.  

I Gausdal kommune har vi mange mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel, og de 

folkevalgte har - gjennom sitt vedtak i november 2015 - tro på at disse kan nås gjennom å 

forbli en egen kommune, og ved å utvikle og videreutvikle interkommunalt samarbeid (vedtatt 

i strategiplanen, som er kommuneplanens handlingsdel 2016-2019). Utviklingen av 

lokaldemokratier er en viktig diskusjon uansett om kommunen er stor eller liten.  

 

 

---- 


